
Vasárnap, 1958. ianuár 10: D É L M A G Y A R O R S Z Á G 13 

Kerékpárosok! 
C l i í r e n d O k e r é k p á r o k a t e n g e d m é n y e s á r -
wo»" f i n " , * t r e * d o m * G l l m l k , , 6 1 alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándorné i 
S i n g e d , (Kiss D. palota: KI SS U 2 . 

Szent-Györgyi Albert 
viíam!n~íalá!mányáérí: 

200 pengő 
Budapest, január 15. A S.abadalmi Biróság 

most tette közzé S ent-Györgyi Albert vitamin-

előállító találmányit, amelyet a tudós míg 1936 

nya.án jelentett be. A tata 'mdny leírása — a 

többi kőzött — elmondja, hogy bizonyos növé-

nyeinek, például citromnak és paprikának a levs 

tartalmazza a jlavon-esoportba tartozó, szerke-

zeti kíplclükig még nem teljesen kivizsgált vegyü-

leteket, amelyeknek vllaminszerü tulajdonságaik 

vannak. A jlavon-esoportba tartozó vitaminszerü 

anyagok azonban aránylag csak kis mennyiségben 

vannak jelen példán' a citromban és a paprikában, 

úgyhogy az eddigi eljárással nem lehet ezeket 

kel ö tisztaságban elválasztani a kísérő anyagoktól. 

S .ent-Györgyi professzor találmánya a vitamin-

"iödlittds kérdését oldja meg. 

Szent-Györgyi Albert találmányát a mult év 

márciusában átruházta a legnagyobb német vegy-

l/xiri trösztre, a frankfurti I. G. Farbenindustrle-ra. 

Á találmányt az akkor még nem Nobel-dijas, de 

iudományos körökben már világszerte ismert tu-

dós 200 pengőírt ada el az I. G. Farbcnnek. A 

vitairfiln-clődUUás, mint Szent-Györgyi Iudomá-

nyos munkájának gyakorlati része tehát a köz-

jegyző által hitelesített átruházási okirat szerint 

209 pengőt jelentelt a felta'dló tudósnak, 

- o O o — 

— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten 
született 16 fiu és 10 leány. Házasságot kötöttek: 
Csányi József Kaszás Margittal, Kiss Mihály Bite 
Ilonával, Bórcsök István Kotogány Annával. El-
haltak: Tóth Márton 72, özv. Poldcsz Adolfné 87, 
Varga Vilmos 51, id. Sárkány Mihály 80, Marko-
vics Béla 55, Faragó Boldizsár 72, Horváth Ká-
roly 56, özv. Simon Mártonná 78, Rudai Ferenc 
34, özv. Kálmán Istvánné 80, Kéri Istvánné 29, 
Miklós Pál 71, Jámbori Istvánné 25, Kopasz Jó-
zsefné 58, Nagy Rozália 55, Rádai Vendel 82. Gera 
József 68, Mihalecski János 66, Kristó Mária 71, 
Kissjancsi Ferenc 82, Barna Péter 56, Simon János 
29, Battyán Györgyné 81, Ferenc István 56, özv. 
Jároli Andrásné 64, özv. Drechsler Károlyné 81. 

— A SZEGEDI P IAC ARAI . Az állatvásárra a 
d r l a t miatt nem volt felhajtás. Az árak a kővet-
kezők: Hus. Marhahús: I. rendű 1.60-1.80, I I . r. 
1.60—1.70, I I I . r. 1.40-1.60, borjúcomb 2.40-3, 
eleje 1.80—2.60. pörköltnek 1.60—1.80, sertéska-
raj 2—2.20, comb 160—1.80, oldalas 1.40—1.50, 
zsirszalonna 1,50—1.60, liáj 1.60—1.80, zsir 1.60— 

I.80. Baromfi. Csirke párja 1.20—3.80, kilója 110 
—1.20, tyúk párja 2.80—5.00, kilója 90-100, so-
vány kacsa párja 3.80—5.50, hizott kilója 110—1.20, 
sovány lud párja 6—11, hizott kilója 1—1.20, puly-
ka párja 6—13, kilóia 85—95, gyöngyös párja 2.90 
—3.00, kilója 1.10-1.20, tojás kilója 1.40-2.00 P. 
Gyümölcs. Alma: nemes fajta kilója 80—1.40, kö-
zönséges 50—80, naspolya 40—65, szőlő csemege 
1:40—2, uj dió 60—80, citrom darabja 4—10 fillér, 
narancs 0.60—1.00 pengő. Zöldség. Burgonya: nyá-
rt rózsa 6—8, őszi rózsa 5—7, Ella 4—6, Gülbaba 
6—8, oltott rózsa 5—8, takarmánynak 3—7, vörös-
hagyma 8—18, fokhagyma 15—25 petrezselyem 
kilóia 26—36 sárgarépa 10—24, zeller darabja 4— 

I I , fejes káooszta 12—24, kelkáposzta 10—20, téli 
karaláb 10—16, torma 30—40, füzéres paprika 80— 
2.30. 

OLCSd ! MEGBÍZHATÓ ! 

If'. Heqedus Béla 
disztemetkezési vállalata a ..SZENT GYÖRGY" 
höz. Klinikák, gyermekmenhely. Boroméi irga-
lomház szerződéses szállítója. SZENT 
GYÖRG TÉR 1. fFelsővárosi templomnál). Tel. 
éjjel-nappal: 15-55 Autó Kalász, Hermes és 
A B C. szelvények érvényesek. 272 

V 

MAKÓ i. is. 
Makónak záros határidő alatt nyilatkoznia kell 

a villanytelep modernizálása ügyében. A makói 
villamostelep koncessziós szerződése szerint a 
szerződés tartamának utolsó tiz évében a telep 
semmiféle beruházására, vagy modernizálására 
nem kötelezhető. Minthogy a tiz esztendős határ-
idő veszedelmesen közeledik, a városnak nyilat-
koznia kell még ebben az évben, kiván-e a telep 
berendezésén modernizálásokat, vagy beruházáso-
kat. L ö w e n b a c h Benedek városi képviselő ez-
irányban indítványt terjesztett a hétfői városi köz-
gyűlés elé s ennek az indítványnak a kapcsán 
N i k e 1 s z k y polgármester az állandó választ-
mánnyal egyetértőleg javasolni fogja a közgyű-
lésnek, hogy a kereskedelemügyi minisztertől szak-
értő kiküldését kérjék. A szakértőnek kellene meg-
állapítani, hogy a makói villamostelep berendezé-
sei mennyiben felelnek meg a technika mai állá-
sának s milyen modernizálásokat követelhet a Vá-
ros a teleptől. A város nemrégen kért már szak-
értőt a kereskedelemügyi minisztertől a villanyte-
lep technikai felülvizsgálására, ezt a kérelmet 
azonban a miniszter májg sem honorálta. Ennek 
ellenére bíznak abban, hogy a most megjelölt kon-
krét és a város érdekeinek komoly védelmét szol-
gáló Célból a kirendelés megtörténik. Az kétség-
telen és a városnak számolnia is kell azzal, hogy 
a szakértő munkája jelentékeny költségáldozatot 
Liván. Beavatott információk szerint a város ál-
tal kivánt szakértői vizsgálat és vélemény költs' 
ge 10000 pengő lehet. 

•3X1 
Napok óta lappangott a tüz az OTI székházá-

ban. Szombaton délelőtt 11 órakor a 'makói OTI 
Fő-téri székházának padlásáról kitóduló füstre 
lettek figyelmesek a járókelők. A járókelők fi-
gyelmeztetésére az OTI-székház személyzete fel-
sietett a padlásra, ahol központi fűtőberendezés 
kéménye és az épület víztartálya körül a deszka-
burkolat és a mennyezetgerendák éppen láng.-a-
kapták. A lángokat a kéznél levő Minimax-készü-
lékkcl elfojtották, mire a tűzoltóság kivonult, azon-
ban az oltás még több. mint félórai kemény mun-
kát adott a tűzoltóknak is. Mint kiderült, a tüz 
fellángolása hosszú ideig tartolt parázsló égés kö-
vetkezménye volt s a tüz teljes elfojtásához a 
mennyezetet a kémény körül mintegy 3 négyzet-
méteren fel kellett bontahi, amikor kiderült, hogy 
a gerendák ezen a területen már teljesen szénné 
égtek, A tüzvizsgálat megállapította, hogy napok-
kal ezelőtt, a nagy hidegek idején keletkezelt tüz 
a mennyezetgerendákban a vizvezetekcsövek nyilt 
lánggal való melegítése következtében. A mennye-
zetbe beépített s a központi fűtőberendezés kémé-
nye által kiszárított gerendákban a tűz, miután 
levegőt nem kapott, parázsló égéssel 5—6 napig 
lappangott és pusztított, amig olyan erőre ka-
pott, hogy ma délelőtt kitört és lángralobbant. A 
kár mindössze 160 pengő, amely biztosítás révén 
megtérül. 

Ingatlanforgalom Makón. Virág István meg-
vette Nagy Pálné 200 négyszögöl ingói földjét 400 
pengőért, kk. Gyulai Mária és társai Gorcsa Téter 
és neje Madarász-ucca 16. számú házukat 3200 
pengőért, Márkus Piroska és társa ifj. Berényi Fe-
renc és társa 1033 négyszögöl ujszentlőrinci föld-
jét 2060 pengőért. Murvai István és neje Búvár 
István egy hold 429 négyszögöl földcákhatármcnti 
földjét 23Ö0 pengőért, Kallós József és neje özv. 
Báló Pálné és társai 784 négyszögöl mikocsai já-
randóját 888 P 88 iillérért és végül Börcsök Sán-
dor és neje Hadár Henrik egy hold lelei utmenti 
járandóját 2 ezer pengőért. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Lukács Pál Engedi Juliannával. Házasságot kö-
töttek: Bihari Ferenc Fodor Erzsébettel. Nagy 
György János Faragó Bertával. J oó István Susz-
ter Mártával, Mészáros József ftafai Máriával. 

Sakkhirek. A Makói Sakk Kör január 30-án, va-
sárnap délelőtt fél 11 órakor a B. Papp-vendéglő-
ben tisztujitó közgyűlést tart — A makói sakk-
kupaverseny negyedik fordulóját vasárnap a kö-
vetkező összeállításban játszák: Toldi I I—Inaros 
I., Gazdák-r-Toldi I., Vasutas I.— Iparos I I . és 
Toldi Hl.—Hagymaház. 

Budapest, RahŰCZl Ut 50 
ZONGORATEREMBEN (Erzsébet körút 

C5TC5S4M pengőtől 
hus,pengős havi részletre is. 

„Tréfa" a lovagló kisfiúval. V e r e s Jenő Hold-
uccai gazdálkodó 12 éves kislia tegnap édesapjá-
nak egy kiérdemesült szelid lován — amint azt 
már gyakorta tette — sétalovaglásra indult a vá-
rosban. Az Aradi-uccán egy ismeretlen kocsi ment 
el a lovagló kisfiú mellett s o kocsin ü lő gazdál-
kodó kinézésű ember tréfából reácsapott ostorá-
val a kisfiú lovára. Az állat a hirtelen ostorcsa-
pástól megriadt, megugrott s lovasát ledobta. A 
kövezeten elterült fiu arcán és vállán szenvedett 
súlyosabb sérüléseket s a járókelőknek kellett el-
ső segélyben részesíteni, miután az ostoba és ve-
szedelmes tréfacsináló elhajtott. Az apa feljelen-
tése alapján a rendőrség keresi. 

Fngven kérjen 
s tájékoztatót 
küld a legjövedelmezőbb állatnevelésről a 

Chinoin gyár, Újpest. Lapunkra hivatkozás-

sal még ma kérje ezt a tájékoztatót 

Megzavarta a fatolvajokat, beverték az ablakát. 
J e n e i Pál Alma-ucca 23. szám alatt lakó föld-
műves az éjszaka arra ébredt, hogy a ház előtti 
uccai fát fűrészelik. A fatolvajokra reászölt, mire 
azok el is futottak. Egy óra múlva azonban — va-
lószínűleg a megzavart fatolvajok bosszúból be-
verték az ablakait. A rendőrség sz ablakbeverés 
tetteseit keresi. 

Sok az autótaxi Makón. Az ontókonjűnktura 
idején 30 bórautó volt Makón, később a taxisok 
számát 20-ra korlátozták. Ezt a számot is sokal-
ják most a bérautósok, akiknek keresetét főké-
pen a konflisok és bérkocsik reneszánsza rontja s 
ezért beadvánnyal fordultak a városhoz s felére 
kérik redukálni az autótaxiengedélyek számát. 
A polgármester 15 taxiengedély fenntartása mel-
lett foglalt állást, az állandó választmányban azon-
ban szükségesnek találták az egész kérdés átta-
nulmányozását s e célból külön bizottság kikül-
dését javasoliák a hétfői közgyűlésnek 

Knitlel-cégnél storzett 10 éves gyakorlat után 

kalapüzletemet 
december hónapban a Kigyő-u. 4. sz. alatti •Ba-

golyvárban* megnyitottam. ModeHikaáapok állan-

dóan raktáron. Alakításokat modellek után leg-

jutányosabb áron vállaltát. Kérem a n. é. közön-

ség szíves pártfogását. NAGY MARGIT. 

FESTÉK 
Vegyiáruk Háztartási cikke | 

KARDOS 
V a l é r i a tér . 

R H E I M A , 

köszvény, csuz, ischias, izületi fájdalmaii 

g y ó g y í t t a s s a Budapesten a 

HUNGÁRIA FÜRDŐ 
alkoholos lörkölyfUrdőJében. 
VII.,' Dohány u. 44. Orvosi felügyelet 

Olcsó pausálé árak. Ellátás és szobákról 

gondoskodunk az épületben levő 

Contlnentál fezállóban. 
Ismertetöt küldünk. 


